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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41
straipsnio 7 dalimi, 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio
29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių 5, 11, 21 ir 23 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-369 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Vilniaus miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinę
įstaigą Vilniaus Santariškių konsultacinį-mokymo centrą.
2. Nustatyti, kad:
2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti
materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius;
2.2. reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo
centras prijungiamas prie biudžetinės įstaigos Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro;
2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras
(buveinė – Santariškių g. 7, Vilnius), dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga – Vilniaus
Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras (buveinė – M. Daukšos g. 7, Vilnius);
2.4. po reorganizavimo biudžetinė įstaiga Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras
baigs savo veiklą, biudžetinė įstaiga Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras tęs savo
veiklą (buveinė – M. Daukšos g. 7, Vilnius);

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Vilniaus Jono Laužiko konsultacinismokymo centras vykdys priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir
akredituotą vidurinio ugdymo programas, formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias
programas;
2.6. po reorganizavimo biudžetinės įstaigos Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo
centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
3. Įpareigoti biudžetinių įstaigų Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro ir Vilniaus
Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro direktorius:
3.1. teisės aktų nustatyta tvarka per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos parengti
biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo sąlygų
aprašą, jį viešai paskelbti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo
paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą dieną, taip pat raštu pranešti visiems
kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą;
3.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėti Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo
centro ir Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojus apie numatomus
darbovietės struktūrinius pertvarkymus, darbo sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo.
4. Siūlyti merui Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įspėti
Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro ir Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo
centro direktorius apie numatomus darbovietės struktūrinius pertvarkymus, darbo sąlygų pakeitimą
ir atleidimą iš darbo.
5. Pavesti:
5.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjui teisės
aktų nustatyta tvarka, praėjus daugiau kaip 30 dienų nuo viešo paskelbimo dienos ir pranešimo raštu
visiems 1 punkte nurodytos biudžetinės įstaigos kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo
parengimą, pateikti reorganizavimo sąlygų aprašą ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės
įstaigos Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro nuostatus tvirtinti Vilniaus miesto
savivaldybės tarybai;
5.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kurio kuravimo
sričiai priskirta reorganizuojama biudžetinė įstaiga, kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.
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